Sites Para Cadastro de Currículos
Empregos – Infoemprego
Seu trabalho está aqui: InfoEmprego.com.br, o classificado de empregos gratuito na
Internet. Inclua seu CV grátis e tenha muitas vagas de emprego ao seu alcance, sem
pagar nada.
http://www.infoemprego.com.br
Empregos – O Seu Emprego no Local Certo
Inclua seu currículo por 10 dias grátis e tenha acesso a 80.000 vagas. Guias, dicas,
testes, pergunte ao especialista, são 800 artigos a sua disposição.
http://www.empregos.com.br
Empregos na Curriculum – Aqui Você não Paga para Ser Visto
Seu currículo de graça na Internet por tempo ilimitado. Mais de 50.000 vagas reais.
Milhares de empresas pesquisam nossa base. Aproveite.
http://www.curriculum.com.br
Emprego é com a Manager Online
Cadastre seu currículo por até 7 dias grátis. Confira as milhares de vagas disponíveis.
http://www.manager.com.br
Latpro Empregos – Ofertas de Empregos e Currículos Online
Currículos e vagas online. Empregos nos EUA e América Latina. Ofertas de trabalho no
Brasil. Oportunidades de emprego para brasileiros.
http://www.empregosnobrasil.com
Agência de Empregos Atual
Agência de empregos situada no grande ABC, com finalidade de mais uma opção de
emprego na Internet, serviços gratuitos, como incluções de currículos online, dúvidas,
listas de empregos, estágios, temporário e efetivos.
http://www.atual-empregos.com.br
Banco Nacional de Empregos
Cadastro de currículo. Variedade de trabalhos e empregos onde as Empresas cadastram
suas vagas gratuitamente em Banco de Dados. Vagas em todo o Brasil.
http://www.tvempregos.com.br
Auxiliar Empregos
Empresa fundada em 1985. Consultoria em recursos humanos, cadastro de currículo,
trabalho temporário, trabalho contratado, terceirização, logística, empregos,
recrutamento e seleção de pessoal. SP.
http://www.auxiliarempregos.com.br

Portal de Empregos
Solução moderna, democrática, gratuita e com alta tecnologia para pré-seleção do
candidato de acordo com a vaga. Dicas para entrevista, concursos e MBAs. Cadastro.
http://www.portaldeempregos.com.br
Banco Nacional de Empregos
Recursos humanos, terceirização, mão-de-obra temporária, oportunidade de trabalho,
recrutamento e seleção, pesquisa de currículos e vagas em todo o Brasil.
http://www.banconacionaldeempregos.com.br
Global Empregos
Emprego, agência, serviço, global, vagas, temporário, trabalho, recolocação,
terceirização, recrutamento, seleção, global-serv, mão de obra, etc.
http://www.globalempregos.com.br
Auxiliar – Empregos
Busca no mercado, o profissional que sua empresa precisa. Seus profissionais são
selecionados sem despesa de recrutamento ou seleção.
http://www.auxiliar-empregos.com.br
Empregos no Yahoo Brasil
Oportunidades de estágio e empregos, dicas, informações, etc.
http://br.yahoo.com/info/empregos.html
InterNAU – Empregos
Site e empregos. Você pode divulgar seu currículo livremente
http://www.internau.psi.br/empregos
Compare preços de empregos
Serviço gratuito que compara mais de 5 milhões de produtos e preços em 8.000 lojas.
(BR)
http://www.buscape.com.br
ABC Concursos e Empregos
Guia de emprego público e seleção com base em análise de currículo. Concursos com
inscrições abertas em todo Brasil. Polícia Civil, Militar e Federal, IBAMA, TRF, TRT,
ICMS, auditor, analista, agente, técnico, auxiliar e vários outros.
http://www.ccd.com.br/empregos
Guia de Empregos PRECISA-SE Internet.
Guia de empregos e currículos com consulta de vagas gratuita. Cadastre sua empresa!

http://www.precisa-se.com.br
Agência Nacional de Empregos
A Agência Nacional de Empregos é o seu Centro de Recursos Humanos na Internet.
Cadastre seu Currículo online e concorra a 1 ano de Internet grátis. Cadastramento e
serviços totalmente gratuito para Empresas.
http://www.ane.com.br
Nobel Empregos
Site de pesquisa e cadastramento de vagas de empregos da região do Alto Tiete.
Cadastre e pesquise empregos gratuitamente.
http://www.netwalk.com.br/nobel
BNE – Banco Nacional de Empregos
Banco de empregos totalmente grátis, com vagas e currículos de todo o Brasil. Consulte
e cadastre seu currículo no BNE e encontre seu trabalho. O BNE conta com parcerias de
empresas de todo Brasil.
http://www.bne.com.br
Empregos Ofícios
Oferece vagas e recruta profissionais de acordo com o seu perfil.
http://www.oficios.2x.com.br/index.html
Painel de Empregos
Site que oferece serviços de envio automático de currículo para centenas de agências de
empregos e empresas, seleção, recrutamento, etc.
http://www.praiagrande.com.br/netgen/curricul/agencias.htm
Empregos em Portugal
Site sobre empregos em Portugal, nomeadamente, sobre agências de recursos humanos,
empresas com propostas de trabalho e serviços de anúncios na Internet.
http://www.eusei.com/emprego/index.htm
Banco Nacional de Empregos
Site que oferece oportunidades de empregos. Cadastro de currículos, pesquisa de vagas,
jornal das vagas, oportunidades, concursos públicos, etc.
http://www.sine.com.br
Prestomax – Currículos e empregos disponíveis na Internet
Cadastro de currículos profissionais, acesso a empregos e vagas gratuitamente.
http://www.prestomax.com.br/default.htm

Curriex – Empregos, Currículos e Carreira
Cadastre seu currículo por 10 dias grátis neste excelente site de empregos da internet
brasileira. Vagas para diversas áreas. Empresas de todo o Brasil buscam candidatos na
Curriex.
http://www.curriex.com.br
Grupo Multiplan – Empregos
Empresa de recolocação de mão de obra especializada, temporária e efetiva, cadastro
gratuito de seu currículo e pesquisa de vagas disponíveis.
http://www.grupomultiplan.com.br
Catho – Recursos Humanos, Empregos e Currículos
Consultoria em recursos humanos, empregos, recolocação, recrutamento e seleção.
Banco de currículos e vagas de emprego na Internet. Oportunidades para estagiário,
conferências, seminários, consultores, cadastro, etc.
http://www.catho.com.br
Tallentos – Agência de Empregos do Vale dos Sinos no RS
Agência de empregos, treinamento, consultoria, serviço grátis para as empresas, etc.
http://www.tallentos.com.br
Empregos
Banco Nacional de Empregos e Global Telecom, lançam vagas, no celular, você pode
receber as vagas no seu celular a medida que for cadastrada no site
http://www.bne.com.br.
http://www.tcinet.com.br/pgMain.jhtml?ch=ch09&sc=sc0901&pg=pgart_0901_021401
_09.html
Precisa-se – O Seu Portal de Empregos e Curriculos da Internet.
Site com consulta de vagas, cadastro de currículos, empresas, recursos humanos, tabela
de cargos e salários e mais.
http://www.precisa-se.com
Portal de Empregos
Portal de empregos, vagas em todas as áreas, inclusão de currículos, elaboração de
curriculum vitae, cursos e-learning, recrutamento e seleção, recolocação de profissionais
e executivos, mailing list, outplacement, coaching, oportunidades de empregos.
http://www.dowright.com
Serve Empregos On Line
Portal de empregos, com vagas e currículos à disposição dos interessados e serviços
exclusivos e inéditos na internet brasileira.

http://www.serve.com.br
Latpro Currículos, Empregos Job Search
Publique seu currículo. Receba boletins e notícias. Receba vagas por E-mail.
http://www.latpro.com/?Lang=SPAN&AID=822798&PID=245828&Lang=PORT
BE – Bolsa de Empregos
Divulgação de curriculum vitae de profissionais em busca de novas colocações no
mercado via Internet.
http://www.be.com.br
Banco Nacional de Empregos
Emprego Via Internet sem custo, curriculuns e vagas de fácil acesso a todos.
http://www.employer.com.br
ONG Labore_Cursos, Seminários, Estágios e Empregos
ONG Labore – Cursos e Seminários para jovens profissionais. Orientação profissional e
envio gratuito de currículos para grandes empresas.
http://www.labore.org.br
Empregos
Agências de emprego, cursos, concursos, vestibular, jornais, downloads, partituras,
letras cifradas, horóscopo, tarô, numerologia, vidas passadas, museus, pintores,
escultores, loteria.
http://www.quero.emprego.nom.br
Centralrh – Site de Empregos
Site de colocação e recolocação profissional, visando facilitar a busca automática de
vagas e currículos no mercado de trabalho.
http://www.centralrh.com.br
Empregos- Empresas, Bancos e Financeiras
Vagas em call center, telemarketing, financeiras, bancos, promotor de vendas, promotor
de seguros, promotor de previdência privada, estagiários em direito, gerente de
produção e várias outras.
http://www.kdsolucoes.com.br
Estágios e Empregos
Disponibilização de currículos de estudantes universitários e de alunos técnicos,
candidatos a estágio ou emprego junto às empresas e instituições contratantes de
estagiários.
http://www.estagiario.com.br

Agência de Empregos Virtuais
Software completo para automação deste tipo de serviço. Informações, serviços,
programa, etc.
http://netu.unisinos.br/ernesto/tallentos
Agência de Empregos Virtual
Faça seu Marketing Pessoal, cadastre seu CV em nosso site. Consulte nossa seção de
vagas anunciadas. Participe de uma nova gestão de recolocação. Faça parte de nossa
empresa.
http://www.cdo.he.com.br
Agências de Emprego! Como Conquistar os Melhores Empregos, em Pouco
Tempo.
Assinatura gratuita do Correio Ovídio Neto. O escritor também está lançando seu novo
E-book.
http://www.ovidioneto.com.br/index.asp
Teleserviços Empregos no Exterior
Empregos,Serviços,Colocação, Acessoria.
http://www.teleservicos.com.br
CNE – Central Nacional de Empregos
Cadastro de profissionais, candidatos, emprego, estágio, currículo, vagas, recursos
humanos, trabalho, mercado, prestação de serviços, autônomos, liberais, classificados
por área, sem ônus para empresas para consulta ou contratação.
http://www.cne.com.br
Agência de Empregos e Serviços Terceirizados
Serviços terceirizados, portarias, auxiliar de escritório, limpeza de fachadas, mão de
obra efetiva e temporária, recursos humanos, etc.
http://ama.srv.br
Seguros em Dia – Bolsa de Empregos
Serviço onde o cliente acessa um banco de dados com currículos de diversos
profissionais da área de seguros, previdência privada e capitalização. Acesso também as
oportunidades de trabalho oferecidas pelas empresas do setor.
http://www.seguros.com.br/estrut/menus/bolsa/default.asp
Empregos na Área do Fitness e Saúde.
Site no qual os profissional da área do Fitness e Saúde pode deixar seu currículo
totalmente grátis.
http://www.cdof.com.br/proc.htm

Empregos.com.br
Portal de integração entre candidatos e empresas com milhares de vagas para diversos
profissionais de todas as áreas. Além de dicas, notícias, entrevistas, chat e informações
sobre o mercado de trabalho.
http://www.empregos.com.br
Empregos.net
Banco de dados de empregos e currículos. Se você está procurando um profissional,
procure aqui. Se está procurando um novo emprego procure aqui. Cadastramos
currículos e anúncios de vagas.
http://www.empregos.net
Vitrinebr-Empregos
Os melhores sites de emprego da internet. Não perca tempo procurando links que não
existem mais! Vitrinebr mostra somente o que há de melhor.
http://vitrinebr.bizland.com/emprego.html
Tradição Soluções e Talentos
Em busca de uma colocação profissional? Cadastre-se, seu currículo em nossa agência
de empregos virtual encontra o emprego tão desejado.
http://www.tradicaoempregos.com.br
TopVagas
Somos um portal de emprego que reúne vagas das melhores agências do país. Aqui,
você também encontra notícias, dicas, enquete e mais! Seu portal de emprego na
internet!
http://www.topvagas.com
Recursos Humanos
É o responsável pela contratação e treinamento dos funcionários do Portal123.
Contratamos funcionários em todas as cidades do Brasil, envie-nos seu currículo e faça
parte de nossa equipe. Trabalhe com internet!.
http://www.portal123.com.br/rh
I Jobs
Sites contendo estágios, empregos, vagas e currículos. Cadastros de currículos ou vagas
inteiramente grátis.
http://www.ijobs.com.br
H&R Talentos Humanos
Site de prestação de serviços em terceirização e gestão de mão de obra (TMO),
consultoria e administração de recursos humanos, administração de mão de obra
(AMO), parcerias estratégicas, administração de folha de pagamento(AFP).

http://www.hrtalentoshumanos.com.br
Currículo10
Currículo elaborado dentro das melhores e mais atuais técnicas da área de recursos
humanos, garantindo vantagens competitivas na busca de um bom emprego.
http://www.curriculo10.com.br
Horizonte Recursos Humanos
Empresa especializada na divulgação de vagas, empregos e currículo na Internet,
recrutamento e seleção de pessoas, mão-de-obra temporária e efetiva, conservação,
limpeza e terceirização.
http://www.horizontenet.com.br
Facioli Consultores e Associados
Empresa de treinamento, desenvolvimento de pessoal, consultorias e assessorias. Banco
de talentos, oportunidades de empregos, pesquisa salarial entre outros.
http://www.facioliconsultoria.com.br

